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องคการอนามัยโลกกับอุตสาหกรรมนํ้ าตาล

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

 กลุ มนายทุนอุตสาหกรรมนํ้ าตาลแหงสหรัฐอเมริกา กํ าลังผลักดันใหรัฐสภา
อเมริกนัเลนงานองคการอนามัยโลก (World Health Organization = WHO)

 เหตใุดองคการอนามัยโลกจึงของเกี่ยวกับนํ้ าตาล?

 องคการอนามัยโลกรวมกับองคการอาหารและการเกษตร  (Food and 
Agriculture Organization = FAO) จดัท ํารายงานเรื่อง Diet, Nutrition and the Prevention of 
Chronic Diseases องคกรชํ านัญพิเศษแหงสหประชาชาติทั้งสองคัดเลือกผูชํ านัญพิเศษจํ านวน 
30 คน เปนคณะท ํางาน รายงานนี้ ซึ่งใชเวลาจัดทํ า 2 ขวบป ตองการเสนอแนะเรื่องอาหารการกิน
และโภชนาการสํ าหรับพลโลก เพื่อหลีกเลี่ยงโรคภัยไขเจ็บอันเปนอันตรายถึงแกชีวิต ขอเสนอแนะ
ทัง้ปวงตรวจสอบกับความรูทางวิทยาศาสตรที่ทันสมัยมากที่สุดในปจจุบัน

โรคภยัไขเจ็บที่ WHO และ FAO เรียกวา Chronic Diseases ประกอบดวยโรค 
หวัใจ มะเรง็บางประเภท เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคกระดูกผุกรอน (Osteoporosis) และ 
โรคฟน Chronic Diseases มีความสํ าคัญเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ในป 2544 จํ านวนผูปวยทั่วโลก
รอยละ 46 ปวยเปน Chronic Diseases  ในจํ านวนคนตาย 56.5 ลานคนในปเดียวกันนั้น รอยละ 
59 ตายเพราะ Chronic Diseases

 ผูปวยดวยโรค Chronic Diseases มิไดมีเฉพาะแตในประเทศที่พัฒนาแลว หาก
ยงัมใีนประเทศดอยพัฒนาดวย และแทที่จริงแลว จํ านวนผูปวยในประเทศดอยพัฒนามีมากกวา
ในประเทศทีพ่ฒันาแลวเสียอีก ความแตกตางสํ าคัญอยูที่วา ผูปวยในประเทศที่พัฒนาแลวมีฐานะ
ดีพอที่จะรับภาระคาใชจายในการเยียวยาได ในขณะที่ผูปวยในประเทศดอยพัฒนาสวนใหญ 
ยากจนเกนิกวาจะรับภาระได ดวยเหตุดังนี้ WHO จึงรวมกับ FAO หาทางในการปองกันโรคภัย 
ไขเจบ็เหลานี้ และนี่เองที่เปนที่มาของรายงานเรื่อง Diet, Nutrition and the Prevention of 
Chronic Diseases
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 รายงานเรื่องนี้ใหขอเสนอแนะในการจํ ากัดการบริโภคอาหารที่มีไขมัน นํ้ าตาล 
และเกลอืสูง สงเสริมการบริโภคผักและผลไม รวมทั้งสงเสริมการออกกํ าลังกาย นอกจากนี้ ยังมี 
ขอเสนอแนะให FAO ติดตามศึกษาแบบแผนการบริโภคของพลโลกวา มีแนวโนมที่จะเปนไป 
ในทศิทางที่เกื้อตอการปวยดวยโรค Chronic Diseases หรือไม และจะเปลี่ยนแปลงแบบแผน
อาหารการกนิและโภชนาการของพลโลกไปสูทิศทางที่พึงปรารถนาไดอยางไร
 Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases มไิดใหคํ าแนะนํ า
อยางกวางๆ หากแตใหคํ าแนะนํ าชนิดเฉพาะเจาะจง ดวยเหตุที่รายงานนี้ใหคํ าแนะนํ าวา พลโลก 
มิควรบริโภคนํ้ าตาลเกินกวา 10% ของปริมาณแคลอรี่ที่ไดจากการบริโภคอาหารในแตละวัน  
นายทุนอุตสาหกรรมนํ้ าตาลอเมริกันจึงรูสึกเดือดเปนไฟ เพราะคํ าแนะนํ าเชนนี้ยอมกระทบตอ 
รายไดของอุตสาหกรรมนํ้ าตาล  หากพลโลกเชื่อคํ าแนะนํ านี้  นํ้ าตาลยอมขายไดนอยลง

 US Sugar Association ยืน่หนงัสือตอนางโกร ฮารเล็ม บรันตแลนด (Gro 
Harlem Brundtland) ผูอํ านวยการ WHO กลางเดือนเมษายน 2546 ขอให WHO ยับยั้งการ 
เผยแพรรายงานเรื่อง Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases พรอมทั้งขมขู
วา หาก WHO ด้ือดึงในการเผยแพรรายงานดังกลาว US Sugar Association จะดํ าเนินการทุก 
วถิทีางในการผลกัดันรัฐสภาอเมริกันมิใหอนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุนที่ใหแก WHO ในปจจุบัน
รัฐบาลอเมริกันใหเงินอุดหนุน WHO ปละ 406 ลานดอลลารอเมริกัน
 US Sugar Association อางวา รายงานดังกลาวใหคํ าแนะนํ าที่ไมสอดคลองกับ
ความรูดานวทิยาศาสตร ทั้งนี้โดยอางวาผลการศึกษาอื่นใหขอสรุปวา การบริโภคนํ้ าตาลในระดับ
ไมเกิน 25% ของปริมาณแคลอรี่ที่ไดรับจากการบริโภคอาหารในแตละวัน ไมเปนอันตรายตอ 
สุขภาพ

 ซาราห โบสลีย (Sarah Boseley) รายงานในหนังสือพิมพ The Guardian (April 
21, 2003) วา การเมอืงวาดวยการบริโภคนํ้ าตาลมิใชเร่ืองใหม กลุมผลประโยชนนํ้ าตาลพยายาม
ตอตานขดีจํ ากัดการบริโภคนํ้ าตาล 10% มาเปนเวลาชานาน

 ในป 2533 เมื่อ WHO ใหคํ าแนะนํ ามิใหบริโภคนํ้ าตาลเกิน 10% World Sugar 
Organization อันเปนองคกรโลกบาลของกลุมผลประโยชนนํ้ าตาล ผลักดันรัฐบาลประเทศสมาชิก
แตละประเทศใหกดดัน WHO ใหถอนรายงาน สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ในนครเจนีวา
ถูกบอมปดวยโทรศัพท

 ในป 2543 เมื่อสหภาพยุโรปจดัท ําคูมือโภชนาการที่เรียกวา Eurodiet โดยมี 
คํ าแนะนํ าเกี่ยวกับขีดจํ ากัดการบริโภคนํ้ าตาล 10% คณะทํ างานผูจัดทํ าคูมือดังกลาวถูกกลุม 
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ผลประโยชนนํ ้าตาลกดดันใหเปลี่ยนถอยคํ า จนกลายเปนวา มิใหบริโภคนํ้ าตาลเกินกวา 4 คร้ัง 
ตอวัน

 การตอตาน WHO ของ US Sugar Organization มิใชเร่ืองใหม ในขณะที่ WHO 
ตองการใหพลโลกลดการบริโภคนํ้ าตาล US Sugar Association ตองการสงเสริมการบริโภค 
นํ ้าตาล ในการตอตาน WHO US Sugar Association สรางเครือขายพันธมิตรกับ US Council  
for International Business (มสีมาชกิกวา 300 บริษัท) และยักษใหญในอตุสาหกรรมอาหาร  
โดยเฉพาะอยางยิ่งอตุสาหกรรมเครื่องดื่ม ซึ่งรวม CocaCola และ PepsiCola ดวย  สถานการณ
ทางการเมอืงภายในสหรัฐอเมริกาเปนใจ US Sugar Association เพราะรัฐบาลพรรครีพับลิกัน
เปนมติรกับกลุมผลประโยชนนํ้ าตาลมากกวารัฐบาลพรรคเดโมแครต

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มตองสูญประโยชนทางธุรกิจจากการรณรงคเพื่อ
ลดการบริโภคนํ้ าตาล ดุจเดียวกับอุตสาหกรรมนํ้ าตาล ยักษใหญในอตุสาหกรรมนี้ อันประกอบ
ดวย CocaCola, PepsiCola, General Foods, Kraft และ Proctor and Gamble ลงขันในการ 
จดัตั้งสถาบันวิจัยชื่อ International Life Sciences Institute (ILSI) แมสถาบันวิจัยนี้มิไดมี 
เปาประสงคในการสถาปนาความรูที่วา การบริโภคนํ้ าตาลเพิ่มข้ึนเปนของดี แตอยางนอยที่สุด 
กค็อยตรวจสอบความรูวาดวยขีดจํ ากัดในการบริโภคนํ้ าตาล

 ILSI กอต้ังในป 2521 มีสํ านักงานในนครวอชิงตัน ดี.ซี. อเล็กซ มาลาสปนา (Alex 
Malaspina) เปนประธานสถาบันตั้งแตแรกกอต้ังจนถึงป 2534 โดยที่มาลาสปนาดํ ารงตํ าแหนง
รองประธานบริษัท CocaCola ดวย

การวิจัยเปนสมรภูมิสํ าคัญของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งตองทํ าศึก
หลายดาน นอกจากเรื่องนํ้ าตาลแลว ยังมีเร่ือง GMOs และบหุร่ีดวย (Phillip Morris ถือหุนใหญ 
ในบรษิทั Kraft) วาจํ าเพาะเรื่องนํ้ าตาล สถาบันวิจัยและนักวิจัยที่เปนมิตรกับนํ้ าตาล จะไดรับเงิน
อุดหนุนการวิจัยเปนพิเศษ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มพยายามจัดการใหนักวิทยาศาสตร 
ที่เปนมิตรกับตนเขาไปประจํ าหรือมีตํ าแหนงแหงหนในคณะกรรมการชุดตางๆของ WHO และ 
FAO สถาบันวิจัยและสื่อมวลชนที่ตอตานการควบคุมและกํ ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Anti-
Regulation Ideology) จะไดรับการเกื้อหนุนเปนพิเศษ

ไมตองสงสัยเลยวา US Sugar Association จะไมวาจาง Lobbyists ในการ
รณรงคทางการเมือง ในทันทีที่มีขาววา WHO และ FAO กํ าลังเผยแพรรายงานเรื่อง Diet, 
Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases นายทอมมี ธอมปสัน (Tommy 
Thompson) รัฐมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสุขถูกแรงกดดันใหเลนงาน WHO  แต WHO ก็ตอบ
โตกลุมผลประโยชนนํ้ าตาลโดยไมลดละ การทํ าสงครามกับกลุมผลประโยชนทางธุรกิจกลายเปน
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กจิวตัรสวนหนึ่งของ WHO  เมื่อ WHO รณรงคใหพลโลกเลิกสูบบุหร่ี  WHO ก็กลายเปนศัตรูของ 
อุตสาหกรรมบุหร่ี

 US Sugar Association พยายามสือ่ขาวสารวา การบริโภคนํ้ าตาลเกินกวา 10% 
ของปริมาณแคลอรีท่ีไ่ดรับจากการบริโภคอาหารในแตละวัน ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ ตราบเทา
ทีย่งัไมเกนิ 25% เพดาน 25% เปนตัวเลขที่อางกันวามาจาก Institute of Medicine แตนายฮารวีย 
ไฟนเบิรก (Harvey Fineberg) ประธานสถาบันมีจดหมายถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
แหงสหรัฐอเมริกาวา สถาบันฯไมเคยเสนอรายงานวาดวยการบริโภคนํ้ าตาล และมีการอางอิง 
ผลงานวิจัยของสถาบันฯ อยางผิดๆ
 เพดานการบรโิภคนํ้ าตาล 10% อันเปนคํ าแนะนํ าของคณะผูชํ านัญการที่แตงตั้ง
โดย WHO รวมกับ FAO มีรายงานระดับชาติยืนยัน 23 ฉบับ

 พลโลกควรจะลดการบริโภคนํ้ าตาล และเลิกดื่มนํ้ าอัดลมเพื่อที่จะไดผันทรัพยากร
ไปใชในการผลิตอาหารประเภทอื่นที่มีคุณคาดานโภชนาการมากกวา
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